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Ievēro elektronisko ierīču uzlādes
instrukcijas! Atstājot elektroniskās
ierīces bez uzraudzības uz ilgāku
laiku, iesakām tās atvienot to
elektrības padeves.

Telpa darbam pie galda un tiešsaistē vai spēlēm
MICKE kolekcijā ietilpst plašas darbvirsmas un mantu glabāšanas risinājumi,
kas ir piemēroti arī nelielām telpām. Visām mēbeļu daļām ir vienāds
augstums un dziļums, tāpēc tās ir viegli kombinēt. Izveido funkcionālu un
tieši sev atbilstošu darbistabu ar vienu vai vairākām darba vietām, kabeļu
nodalījumiem, kas paslēpti zem galda virsmas, un ērtiem mantu glabāšanas
risinājumiem! Nomainīt kādu no daļām vai papildināt komplektu ar citu ir
pavisam vienkārši. Izvēlies nepieciešamos moduļus un atrodi tev un tavam
datoram piemērotāko kombināciju!

Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties IKEA.lv.
Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

KOMBINĀCIJAS

Mazs un praktisks. MICKE 73×50 cm rakstāmgalds ietilps pat
pavisam nelielā istabā. Atvilktņu skapītī ērti glabāt mantas, lai
neaizņemtu galda virsmu. Rakstāmgaldam ir ritentiņi, lai to
var viegli pārvietot. Šāda darbistaba aizņem mazāk par vienu
kvadrātmetru!
Izmērs: 108×50 cm, augstums: 75 cm.
Šī kombinācija: 126,98 €.

Portatīvais vai stacionārais dators? MICKE 105×50 cm
rakstāmgaldam ir mantu glabātuve ar regulējamiem plauktiem.
Ja lieto stacionāro datoru, arī tam atradīsies vieta. Kombinējot
ar uzliekamo moduli, iegūsi pietiekami daudz vietas grāmatām,
CD diskiem un viedierīcēm.
Izmērs: 105×50 cm, augstums: 140 cm.
Šī kombinācija: 108,99 €.

VISAS DAĻAS
MICKE rakstāmgalds, 73×50 cm, augstums: 75 cm.
Ar iebūvētu nodalījumu rozetēm un kabeļiem. Galda
aizmugurē paredzēta vieta vadiem.
Balts

302.130.76

36,99 €

Melni brūns

202.447.47

36,99 €

KOPPLA pagarinātājs, 30×6 cm, vada garums: 300 cm.
Vienlaikus iespējams uzlādēt mobilo tālruni un strādāt ar
datoru, jo pagarinātājam ir gan elektrības rozetes, gan
USB pieslēgvietas.

MICKE rakstāmgalds, 105×50 cm, augstums: 75 cm.
Mantu glabātuvi var novietot labajā vai kreisajā pusē pēc
izvēles.
Balts

802.130.74

69 €

Melni brūns

102.447.43

69 €

4 rozetes un 2 USB pieslēgvietas 902.808.26

14,99 €

MICKE augstais papildu modulis, 105×16 cm,
augstums: 68 cm. Turi rakstāmgalda virsmu tīru rakstot
piezīmes nevis uz papīra, bet uz magnētiskās tāfeles uz
aizmugurējā paneļa. Vai arī piestiprini darāmo darbu
sarakstu ar magnētiņu. Kad papildu modulis ir uzlikts uz
rakstāmgalda virsmas, mēbele jānovieto pie sienas, lai
izvairītos no apgāšanās riska.
Balts

901.800.25

39,99 €

Melni brūns

501.800.27

39,99 €

MICKE rakstāmgalds, 142×50 cm, augstums: 75 cm.
Ar iebūvētu nodalījumu rozetēm un kabeļiem. Galda
aizmugurē paredzēta vada izeja.
Balts

902.143.08

59 €

Melni brūns

602.447.45

79 €

MICKE rakstāmgalds, 105x50x75 cm. Moduli mantu
uzglabāšanai var pielikt gan labajā, gan kreisajā pusē.
IEPAKOJUMS
111x75x11 cm
IZMĒRI
Pateicoties atverei aizmugurē, vadi un kabeļi
vienmēr
28 kg
SVARS
105x50 cm
būs pa rokai, taču prom no acīm. Atvilktņu fiksators, kas
neļauj atvilktnes izvilkt līdz galam.
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Baltā
krāsā/antracīta
Baltā
krāsā/antracītakrāsā:
krāsā

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

€
6969
€
69 €

104.898.39

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

104.898.39
Antracīta
krāsā/sarkanā krāsā

804.898.50
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45,99 €

PRECES IZMĒRI
105 cm
Platums
50 cm
Dziļums
75 cm
Augstums
50 kg
Maks. slodze

Rakstāmgalds

5-20

45,99 €

802.447.49

0341

902.130.78

Melni brūns

12.10.2020

Balts
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MICKE atvilktņu skapītis uz ritentiņiem, 35×50 cm,
augstums: 75 cm. Palielini darbvirsmu, kombinējot
rakstāmgaldus un atvilktņu skapīšus! Visi MICKE
rakstāmgaldi un atvilktņu skapīši ir vienādā augstumā.

12.08.2020

Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, aizvest
mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt darāmo mums. Mūsu
pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus
pirkumus līdz mājām vai darba
vietai.

Pasūtījuma sagatavošana
ar piegādi
Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu
montāžas speciālistiem, tāpēc
mēbeļu salikšanu vari uzticēt
mums.

Piekabes noma

Interneta veikals

Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

IKEA interneta veikals ir vaļā
vienmēr – iepērcies, kad vēlies.
Jebkurā laikā un jebkurā vietā.
Pasūtījumu var ērti saņemt mājās
vai doties tam pakaļ uz IKEA
veikalu.

Finanšu pakalpojumi

Interjera dizains

Atpakaļatdošana

Preču iegādi uz nomaksu
IKEA veikalā nodrošina SIA
“AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu
var iegādāties preces vērtībā no
100 € līdz 5000 €.

Ja ideju ir daudz, bet nezini, ar
ko sākt, izvēlies IKEA interjera
dizaina pakalpojumu. IKEA
speciālisti izmērīs telpas,
konsultēs par iekārtojumu un
ieteiks piemērotākās mēbeles.*

IKEA veikalā iegādātās preces
var atdot vai apmainīt 90 dienu
laikā.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

Pasūtījuma saņemšana
veikalā
Reizēm pašas labākās idejas
ienāk prātā nakts vidū. Iepērcies
jebkurā laikā un saņem pirkumus
IKEA veikalā, ietaupot piegādes
maksu.

